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 פניני שיח מתוך שיחת הקודש 
 בביקור שערך 

כבו"ק מרן רבינו העקבי אבירים זיע"א 
בבית אדמו״ר מסטריקוב זצ"ל

יום רביעי פר' שמיני כ' אדר ב' ה'תשנ"ה

[

בין הדברים נסובה השיחה אודות חסידי קמאי 
שהתגוררו בעיירות פולין.

היתה  אושפיצין  זצ"ל:  מסטריקוב  אדמו״ר 
קרובה לקראקא, והיתה בעיקר עיר של חסידי 

ראדומסק.

קראקא  בעיר  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
עצמה התגוררו חסידים מכמה וכמה חצרות.

אדמו״ר מסטריקוב זצ"ל: היו שם הרבה ״וואוילע 
יודין״!

בקראקא התגוררו ג״כ חסידי גור, אעפ"י שזה 
לא היה אזור של חסידי גור היה אפי׳ ביהח״ס 

דגור, וכן היו שם גם חסידי ראדומסק.

זכות הגליון השבוע לעילוי נשמת
האשה החשובה מרת גיטל מרים ע"ה בת הרה"ג רבי פינחס זצ"ל

א"ח יבלח"ט הרה"ג רבי אברהם חיים ברנדוויין שליט"א 

נלב"ע ביום שב"ק פר' תולדות ב' כסלו ה'תשפ"ג

ת.נ.צ.ב.ה.
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רבינו העקבי אבירים זיע"א: בקראקא התגורר 
דו״ז הרה״ק רבי משה׳ניו מבאיאן זיע״א.

אותו  הכרתי  אכן,  זצ"ל:  מסטריקוב  אדמו״ר 
מישיבת חכמי לובלין, ״ער האט איינגענומען 

די וולעט״! ]הוא כבש את העולם![

כמה שנים היה בהסתלקותו מן העולם?
רבינו העקבי אבירים זיע"א: בן ס״ב שנים.א

לבית  נכד  היה  הוא  זצ"ל:  מסטריקוב  אדמו״ר 
הוסיאטין, וכן אתם הנכם נו"נ לבית הוסיאטין, 

כיצד הוא היחוס שלכם להוסיאטין?

הרבנית  זקנתי  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
זקני  א"ח  ע"ה  רוזא  שיינדל  שרה  הצדקנית 
מרן אדמו"ר הקדושת אהרן זיע"א היתה אחותו 
והם  זיע"א,  משה'ניו  רבי  הרה"ק  של  הבכירה 
זיע"א  נכדי מרן אדמו"ר הזקן מהוסיאטין  היו 
אביהם  זיע״א,  מרוז׳ין  הסב״ק  מרן  של  בנו 
שנסתלק  זיע"א  יוסף  שלום  רבי  הרה״ק  היה 

בצעירותו.

זיע"א  מהוסיאטין  יוסף  שלום  רבי  להרה"ק 
הנ"ל הגיעו עם מכתב ובו למעלה מכ' חתימות 
שיהיה רב דק"ק סטריסוב, והוא נסתלק בחייו 

של אביו מרן אדמוה״ז מהוסיאטין זיע״א.

לאדמוה״ז מהוסיאטין היו ב׳ בנים, הגדול היה 
שעלה  זיע״א  מהוסיאטין  ישראל  רבי  הרה״ק 
הרה״ק  הנ"ל  זקני  היה  והשני  ישראל,  לארץ 
רבי שלום יוסף זיע"א, ולו היו ב' בנים הרה"ק 
ואחיו  זיע"א,  קראקא  מבאיאן  משה'ניו  רבי 
נחום'מוניא מהוסיאטין-לעמבערג  רבי  הרה"ק 
זיע"א, והוא היה חתן דודו הרה״ק רבי ישראל 

מהוסיאטין זיע״א, והנהיג עדתו בלעמבערג.

אדמו״ר מסטריקוב זצ"ל: הרה״ק רבי משה׳ניו 

אא	הרה"ק	רבי	משה'ניו	מבאיאן	קראקא	זיע"א	הי"ד	נולד	ביום	הפורים	שנת	תרמ"א	ונעקד	על	קידוש	ה'	ביום	ג'	אלול	שנת	תש"ג.	

שנת	 כסלו	 י'	 ביום	 ה'	 קידוש	 על	 ונעקד	 תר"מ	 שנת	 טבת	 ח"י	 ביום	 נולד	 הי"ד	 זיע"א	 לעמבערג	 מהוסיאטין	 נחום'מוניא	 רבי	 הרה"ק	 .א	
תש"ג.	

זיע״א היה ג״כ למדן גדול!

״קאפ  נקרא  היה  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
מענטש״!

אדמו״ר מסטריקוב זצ"ל: מי היה מבוגר יותר?

רבי  הרה״ק  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
נחום'מוניא זיע״א היה מבוגר יותר בשנה אחת 

לערך..

הסיבה  היתה  מה  זצ"ל:  מסטריקוב  אדמו״ר 
שלא עלה לארץ ישראל ]עם חותנו הרה"ק רבי 

ישראל מהוסיאטין זיע"א[?

רבינו העקבי אבירים זיע"א: הוא היה בתחילה 
בוויען ואח"כ עבר ללעמבערג, ואין ידוע איזו 
ג״כ  לו  היה  ישראל,  לארץ  עלה  שלא  סיבה 
חסידי  הרבה  בה  והיו  בלעמבערג  מדרש  בית 

הוסיאטין, היה שם ״קלויז״ גדול.

מהוסיאטין,  רחוקה  אינה  היא  אף  לעמבערג 
כאשר  מקום,  באותו  הייתי  שנים  כמה  לפני 
בהוסיאטין  גם  והייתי  לסאדיגורא  נסעתי 

ובטשארטקוב.

אדמו״ר מסטריקוב זצ"ל: סאדיגורא היא באזור 
אחר מעט, דהיא בבוקבינא.

תחת  היא  כיום  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
שלטון רוסיא, ואנו נסענו מעיר אחת לחברתה 

כחמש שעות!

טארניפול  העיר  זצ"ל:  מסטריקוב  אדמו״ר 
הוסיאטין,  חסידי  היו  שם  להוסיאטין,  קרובה 

משפחת ר׳ הלל זיידמן הם מטארניפול.

רבינו העקבי אבירים זיע"א: ר׳ אברהם זיידמן - 
אביו של ר׳ הלל - היה גבאי בביתו של הרה"ק 

רבי נחום'מוניא זיע״א.

[
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 פניני שיח מתוך שיחת הקודש 
 בביקור שערך 

כבו"ק מרן רבינו העקבי אבירים זיע"א 
בבית אדמו״ר הבאר יעקב מנדבורנא זצ"ל

יום שלישי פר' שמיני י״ט אדר ב' ה'תשנ"ה

[

מען  מאכט  וואס  זצ"ל:  מנדבורנא  אדמו״ר 
עפעס?

רבינו העקבי אבירים זיע"א: ב"ה, נקוה בשמחה, 
ועוד מעט  זמן ש״מרבין בשמחה״,  דעתה הוא 

נכנסין אל "החודש אשר ישועות בו מקיפות".

ובניסן  נגאלו  ״בניסן  זצ"ל:  מנדבורנא  אדמו״ר 
עתידין להיגאל״ )ר״ה יא.(.

רבינו העקבי אבירים זיע"א: ישנו מאמר העולם 
מקיפות״  בו  ישועות  אשר  ״חודש  ענין  לפרש 
ד״אדר״ הוא ר״ת אני ד׳ רפאך, וכן אייר הוא 
מוקף  ניסן  ונמצא שחודש  רפאך,  י׳י  אני  ר״ת 
ברפואות וישועות, אך האמת היא שחודש ניסן 
טו,  )שמות  דכתיב  לרפואה,  מסוגלת  ג"כ  עצמה 
כו( ״כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 

עליך כי אני ה' רופאך״.

אדמו״ר מנדבורנא זצ"ל: יש מימרא מקדמונים 
היו  מכות  כמה  לומר  ההגדה  בעל  מרבה  למה 
במצרים עם כל מכה, מאחר דכתיב ״כל המחלה 
אשר שמתי במצרים לא אשים עליך״, אזי כמה 
כך  יותר,  גדול  במצרים  שהיו  המכות  שמנין 

״לא אשים עליך״.

וכן צריכים כיום הרבה ישועות ורפואות, דיש 
מהם  נדע  שלא  ויה״ר  מחלות,  מיני  כל  היום 

יותר, ויהיה ״והסירתי מהם כל מחלה״.

רבינו העקבי אבירים זיע"א: אמן.

לומר  נוהג  היה  זיע״א  זקני אדה״ז מהוסיאטין 
בהגדה ״ואתן ליעקב את הר שעיר לרשת, אותו 
בין  ירדו מצרים״, דהיינו בהפסק  ובניו  ויעקב 
״לרשת״ ל״אותו״, והפירוש בזה יש לומר דזהו 
ע״ד דאיתא בגמ׳ )מנחות מג:( ״כל הזריז במצוה 
זו ]ציצית[ זוכה ומקבל פני שכינה, כתיב הכא 
)במדבר טו, לט( ׳וראיתם אותו׳ וכתיב התם )דברים ו, 

יג( ׳את ה׳ אלקיך תירא ואותו תעבוד׳״ ופירש״י 
דהיינו  שכינה״,  כאן  אף  שכינה  להלן  ״מה 
ש״אותו״ רומז לשכינה, וזהו ״אותו ויעקב ובניו 

ירדו מצרים״ - ד״שכינתא בגלותא״.

  כוס תנחומין  
ברחשי כאב וצער ונפש מעונה, נביע מעומק ומקרב לב כנה, נטפי טללי נוחם קדם 
האי גברא רבה ונעלה, השוקד על התורה והעבודה יומם ולילה, העומד לשרת את 
קהל ה' בקודש פנימה, הכותב את אמרי קדשם של רבותינו הקדושים רבות בשנים   

ה"ה הרה"ג רבי אברהם חיים ברנדוויין שליט"א
ועמו יוצ"ח בניו ובנותיו וכל משפחתו היקרה שיחי'

בהצדיקם עליהם דין שמים באהבה בהסתלקות אמם היקרה והחשובה

מרת גיטל מרים ע"ה
המקום ינחם אותם בכפליים, בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיפו לדאבה עוד ואך ששון 
ושמחה יישמע באהלם, עדי נזכה בקרוב לתחיית המתים והישועה השלימה וגאולת עולם, אכי"ר.

המשתתפים עמכם באבלכם
חברי מערכת 'פונעם רעבינ'ס הויף'
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ג״כ  הוא  עצמו  זה  זצ"ל:  מנדבורנא  אדמו״ר 
)ויקרא טז, טז( ״השכן אתם בתוך  חסד, כדכתיב 
שם  שישראל  מקום  שבכל  דר״ל  טומאותם״, 
עמם,  השי״ת  עושים,  שהם  מעשים  ובאיזה 
וללא זה לא היה יכול להיות לעולם קיום כלל.

מזקני מרן  זיע"א: איתא  רבינו העקבי אבירים 
אדמו"ר הזקן מסאדיגורא זיע״א אהא דבברכות 
״והיית  יג(  )שם,  כתיב  לישראל  השי״ת  שבירך 
רק למעלה ולא תהיה למטה״, ובהיפך הברכות 
יעלה  בקרבך  אשר  ״הגר  מג(  כח,  )דברים  כתיב 
מטה״,  מטה  תרד  ואתה  מעלה  מעלה  עליך 
דבהיפך  לשיעורין,  דבריך  נתת  דא״כ  דקשה 
מעלה״,  ״מעלה  פעמים  ב׳  כתיב  הברכות 

משא״כ בברכות כתיב פעם אחת ״מעלה״.

צריכה  קשה  ירידה  דאחר  זיע"א  זקני  ופירש 
בתוך  אתם  ״השכן  וע״ד  עלייה,  לבוא 
טומאותם״, וכן אחר עלייה גדולה מאחר שא״א 
לו לאדם להיות באותה דרגה, באה ירידה, וזהו 
מעלה״,  עליך מעלה  יעלה  בקרבך  ״הגר אשר 
וא״כ עתידה להיות לו ירידה, ״ואתה תרד מטה 
מטה״, ומתוכה תהיה לך עלייה, וכן ״והיית רק 
למעלה״ כדי שתוכל לעלות יותר כיון שעדיין 
לא הגעת לפיסגת העלייה, ״ולא תהיה למטה״ 

ר״ל כדי שלא תהיה לך ירידה.

)בראשית מה, ד(  וע"ז זה פירשתי גם מה דכתיב 
״אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה״, 
דקשה כפילות הלשון ״ואנכי אעלך גם עלה״, 
כדי  אעלך״,  ״ואנכי  לומר  אפשר  הנ״ל  ועפ"י 

״גם עלה״, שתוכל לעלות יותר.

אדמו״ר מנדבורנא זצ"ל: זהו בבחי׳ ירידה לצורך 
עלייה, בחי׳ ״רצוא ושוב״, ועד״ז איתא מהאר״י 
הק׳ שאין אדם יכול לעמוד בדרגה גבוהה יותר 
מג׳ שעות, דצריכה לבוא לו ירידה ואף הקטנה 
ביותר, ואח״כ יכול הוא להמשיך ולעלות, והוא 

ג״כ בבחי׳ ״רצוא ושוב״.

בהושענות  מאמרינו  ג״כ  לפרש  יש  ובזה 
״הושענא שלש שעות״ דקאי על אותה ירידה, 
ולא  הירידה,  אותה  לאחר  שוב  לעלות  שנוכל 

להישאר בירידה. 

הרי  עומדים  אנו  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
בחודש העיבור.

אדמו״ר מנדבורנא זצ"ל: על ב׳ חדשי אדר נאמר 
״זה פעמיים״, וחודש העיבור הוא ״מורא׳דיגע 

זמן״.

Y

אח"כ כיבד האדמו"ר מנדבורנא זצ"ל את רבינו 
העקבי אבירים זיע"א לברך על יי"ג.

האדמו״ר מנדבורנא זצ"ל: יעזור השי"ת  ובירך 
מיר זאלן זוכה זיין צו א כשר'ן יום טוב, ונזכה 

להתקרבות גאולה וישועה.

רבינו העקבי אבירים זיע"א: אמן.

שכנא  שלום  רבי  הרה״ק  מזקני  איתא 
כט.(  )תענית  דאיתא  אהא  זיע״א  מפרוהובישט 
לומר  דהי״ל  בשמחה״  מרבין  אדר  ״משנכנס 
״מרבין שמחה״, ומהו ״בשמחה״, אלא שהצירוף 
של חודש אדר הוא "עירה ולשרקה בני אתונו", 
והצירוף הוא הן בסופי תבות והן מהופך, אמנם 
ותגל  השמים  "ישמחו  הוא  ניסן  חודש  צירוף 
אדר  חודש  צירוף  וא״כ  כסדרו,  וזהו  הארץ" 
מורה ח״ו דינים על ישראל בחודש זה, וע״ז קאי 
ענין המתקת הדינים שגדולה מביטול הדינים, 
דההמתקה נעשית בשרשם, וזהו ״משנכנס אדר 
ע״י  ״בשמחה״  הדינים,  המתקת  את  מרבין״ 

שמחה.

זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו  בירך  לאחמ״כ 
לחיים, לחיים.

אדמו״ר מנדבורנא זצ"ל: לחיים טובים ולשלום.

אמנם זהו ודאי לכל הדעות שבחודש ניסן היתה 
התגלות גדולה.

אנו  צריכים  וכך  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
כיום ״כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות״ 

)מיכה ז, טו(.

צאתך  ״כימי  שיהיה  זצ"ל:  מנדבורנא  אדמו״ר 
התגלות  הן  נפלאות״  אראנו  מצרים  מארץ 
א-לי  ״זה  ב(  טו,  )שמות  כדכתיב  ברוחניות 
שפחה  ״ראתה  במכילתא  וכדאיתא  ואנוהו״, 
הן  בוזי״,  בן  יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על 
הבעל״ט  דהזמנים  גדולות,  הצלות  בגשמיות 
בו  שהיה  זמן  ואותו  רחמים,  לעורר  מסוגלים 

״בימים ההם״ שיהיה ג״כ ״בזמן הזה״.

״ראתה  מענין  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
שפחה על הים״ איתא מזקני מרן אדמו"ר הזקן 
מסאדיגורא זיע״א דקשה הרי יחזקאל היה נביא 
ואיך  ובחזון,  בחידות  במראות  רואה  והיה  ה׳, 
אפשר לומר שהשפחה ראתה יותר ממנו, אלא 
דהרי ״תכלית הידיעה שנדע שלא נדע״, אמנם 
יהודי פשוט כאשר הוא רואה דבר מסויים אזי 
הוא חושב שכבר ראה הכל, וזהו ״ראתה שפחה 
על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי״ דר״ל 
שכשם שיחזקאל אע״פ שראה כ״כ הרבה, היה 



 ה

זה עדיין הכל, כך השפחה באותה  יודע שאין 
שעה הגיעה אף היא להשגה זו שיש עוד הרבה 

מה לראות.

כולנו  רצון,  יהי  כן  זצ"ל:  מנדבורנא  אדמו״ר 
יחד. ונפרדו לשלום.

[

 ָנה ַרֵנּ ָפֵתינּו ָאז ְתּ ה ְשׂ  קֹול ָצֳהָלה ְוִרָנּ
ברגשות עזים ובלב נרגשים, ברכות נלהבות בשיר ורננים, מעומק לבבנו נשגר איחולים נעימים

קדם האי גברא רבה ונעלה שמו מפארים בהלולים, חותר מגזע אראלים ותרשישים

מורינו הרה"ג רבי פינחס שפירא שליט"א
חדב"ן מרן רבינו הקוה"ט העקבי אבירים זיע"א ורב בית מדרשנו בתל אביב

לרגל השמחה הגדולה בנישואי נכדתו הכלה תחי'
בשעטו"מ ובמזל"ט

בת לחתנו הרה"ג רבי דוד מרילוס שליט"א
ראש הכולל בקהילתנו הק' במודיעין עילית ור"מ בישיבתנו הק'

נפרוש כפינו ונפתח פינו בשיר ורננים, ומעומק לבבנו נשגר איחולים נעימים
יהא רעוא מן שמיא שהזיווג יעלה יפה יפה, לתפארת בית אבות והמלוכה הצרופה

מתוך רוב תענוג ונחת דקדושא בנעימים, עדי נזכה בקרוב לפליטת ולתשועת עולמים.



 ו

בקודש פנימה

 ימי הביקור המרומם בקרב בני 
קהילתנו הק' בעיר לעיקוואד

יום שלישי פר' תולדות כ"ח מרחשון

ברכת  את  ליטול  אנ"ש  קהל  עברו  ערב  לעת 
הפרידה מאת הקודש קודם יציאת צדיק מן העיר 
לביקור המרומם בקרב בני קהילתנו הק' בעיה"ת 

לעיקוואד.

n

ובני  שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  הערב  בשעות 
דרך  ונכנס  בלוד  התעופה  נמל  לעבר  הפמליא 
'טרקלין פתאל' שם דרש בשלום כקש"ת גאב"ד 
מאקאווא שליט"א וכעבור שעה קלה עלה כבו"ק 
חצות  אחר   12 ובשעה  המטוס  אל  שליט"א  מרן 

הלילה המריא בדרכו אל אדמת ארה"ב.

n

יום רביעי פר' תולדות כ"ט מרחשון

שעון  ]לפי  בוקר  לפנות   4:30 השעה  לערך 
ובני הפמליא  ארה"ב[ נחתו כבו"ק מרן שליט"א 
בשדה התעופה 'נוארק' שבניו דזערסי כשנכבדי 
הקודש  פני  את  מקבלים  בארה"ב  אנ"ש  וראשי 
שליט"א  מרן  כבו"ק  שם  דרש  כן  בהתרגשות, 
בשלום כקש"ת אדמו"ר מקרלין סטולין שליט"א, 
ברכבו של  מרן שליט"א  כבו"ק  יצא  תיכף משם 
]שזכה  מבענסנהורסט  הי"ו  ראנד  ישראל  הר"ר 
לשמש את פני הקודש בכל ימי הביקור המרומם[ 

לעבר בית האכסניא בעיר לעיקוואד.

n

משם הגיע כבו"ק מרן שליט"א לתפילת שחרית 
בהיכל בית מדרשנו "עטרת ישראל –בית שרגא 
הקודש  פני  את  מקבלים  כשאנ"ש  קנול"  פייבל 
ברגש רב, בשעה 9:15 התחילו התפילה כשלפני 

התיבה עבר הר"ר יעקב יוסף שארר הי"ו.

n

שליט"א  מרן  כבו"ק  נכנס  התפילה  אחר 

לעריכת שולחן לחיים וקבלת פנים לכבוד הופעתו 
קודש לביקור המרומם בקרב בני ק"ק, כבו"ק מרן 
שליט"א בירך על לעקיך ויי"ג ואיחל לחיים לקהל 
אנ"ש, כן חילק לעקיך לבני הקהילה הק', אח"כ 
לחצרות  נפשי  כלתה  וגם  'נכספה  הניגון  שוררו 
ר'  ובסיום בירך הרה"ח  ז"ל(  )בניגון הגרא"י צלר  ה'' 
המחיה,  על  מלעיקוואד  הי"ו  כהן  יעקב  אברהם 
בפרטות  והמתפללים  שלומנו  אנשי  עברו  אח"כ 

ליטול שלום מאת הקודש.

n

בשעות אחה"צ הגיע כבו"ק מרן שליט"א לחדרו 
שבבית מדרשנו לקבל את קהל אנ"ש שבאו אל 
באמצע  ורחמים,  ישועה  בדבר  להפקד  הקו"פ 
המשיך  ואח"כ  ומעריב  מנחה  תפילות  התפללו 

כבו"ק מרן שליט"א הפראווען למשך זמן רב.

n

שמחת  בקו"פ  נערך  קהל  קבלת  בשעות 
מבארא  הי"ו  אדלר  יעקב  הר"ר  לבן  החאלאק"ע 
פארק, כבו"ק מרן שליט"א גזז מחלפות ראש חתן 
החאלאק"ע ואיחל לבעלי השמחה מברכות קדשו.

n

שליט"א  מרן  כבו"ק  הגיע  הערב  בשעות 
בית  למתפללי  חודש  ראש  לרגל  לחיים  למסיבת 
הר"ר  ידידנו  בבית  פאר  ברוב  שנערך  מדרשנו 
הקודש  הופעת  טרם  הי"ו,  הלפרן  עוזר  שלום 
שליט"א  שארר  חיים  רבי  הרה"ג  מורינו  נשא 
ר"מ דבית מדרשנו דברים נלהבים בגודל מעלת 
מידת האחדות והתקשרות לצדיקים, אח"כ הופיע 
כבו"ק מרן שליט"א בהדרו ותחילה שוררו הניגון 
'יהי  הניגון  שוררו  אח"כ  רב,  ברגש  טהור'  'לב 
לעקיך  על  בירך  שליט"א  מרן  וכבו"ק  החודש' 
ויי"ג ואיחל לקהל הקודש, אח"כ חילק למשך זמן 

לעקיך ופירות בפרטות לכאו"א.

הסב"ק  למרן  המיוחס  הניגון  שוררו  אח"כ 
וכבו"ק מרן שליט"א פתח באמרי  זיע"א  מרוז'ין 
קודש מענין 'מאויבי תחכמני מצוותך' שצריכים 
לעבודתו  לגוי  שיש  ההתלהבות  מגודל  ללמוד 
אח"כ  בעזהשי"ת(,  יבואו  במלואם  האמ"ק  )תוכן  ית"ש. 
קם  שליט"א  מרן  וכבו"ק  שמחה  ניגון  שוררו 
שלמה  הרב  את  כיבד  בסיום  נלהב,  לריקוד 
שפירא שליט"א לברך 'על המחיה', ונכנסו קהל 

המשתתפים בפרטות אל הקו"פ.

n

יום חמישי פר' תולדות ל' מרחשון-א' דר"ח כסלו

להיכל  שליט"א  מרן  כבו"ק  נכנס   9:25 בשעה 
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בית מדרשנו לתפילת שחרית, לפני התיבה עבר 
מעיה"ק  הי"ו  בריקמן  אשר  אברהם  ר'  הרה"ח 
העליות  מכרו  התורה  קריאת  קודם  ירושלים, 
חיים  יוסף  הר"ר  הארון  פתיחת  והכיבודים, 
הנפלינג הי"ו ממודיעין עילית, לעליית כהן עלה 
הרה"ח ר' מרדכי שלמה כהן הי"ו מבני ברק, לוי 
מורינו הרה"ג ר' חיים שארר שליט"א ר"מ דבית 
הי"ו,  הלפרן  בנימין  ר'  הרה"ח  שלישי  מדרשנו, 
ובירך  רביעי  לעליית  עלה  שליט"א  מרן  כבו"ק 
שאר  את  יד"ח  ]והוציא  ומלכות  בשם  'הגומל' 
בני הפמליא[, אח"כ ערך 'מי שברך' לרפואת א' 
מאנ"ש, הגבהה הרה"ח ר' יוסף כהן הי"ו מאלעד, 
לתפילת  הי"ו,  הלפרן  יצחק  חיים  הבה"ח  גלילה 
הי"ו,  שטרן  יואל  הר"ר  התיבה  לפני  עבר  מוסף 
אחר התפילה עברו קהל הקודש לפני כבו"ק מרן 

שליט"א להתברך בברכת א גוט חודש.

n

בשעות אחה"צ הגיע כבו"ק מרן שליט"א לחדרו 
שבבית מדרשנו לקבל את קהל אנ"ש שבאו אל 
באמצע  ורחמים,  ישועה  בדבר  להפקד  הקו"פ 
המשיך  ואח"כ  ומעריב  מנחה  תפילות  התפללו 

כבו"ק מרן שליט"א הפראווען למשך זמן רב.

n

החזקת  לטובת  מסיבה  נערך  הערב  בשעות 

בנימין  ר'  הרה"ח  ידידנו  בבית  הק'  מוסדותינו 
החשובים  הנגידים  הסבו  תחילה  הי"ו,  הלפרין 
למילי  והאזינו  המלך  כיד  חודש  ראש  לסעודת 
בקרב  תורה  להחזיק  הזכות  בשגב  מעלייתא 
הרב  ע"י  המוסדות  דבר  בהבאת  הק',  מוסדותינו 
אהרן טירהויז הי"ו מנכ"ל מוסדותינו הקדושים וכן 
נשא דברים מורינו הגר"ח שארר שליט"א, בהמשך 

זכו להופעת קדשו של כבו"ק מרן שליט"א.

אחד  כל  ועברו  לחיים  ערך שולחן  הגעתו  עם 
'והיה  הניגון  זימרו  הקודש,  מידי  לעקיך  לקבל 
הניגון  זימרו  ואח"כ  מים'  פלגי  על  שתול  כעץ 
זיע"א וכבו"ק מרן  המיוחס למרן הסב"ק מרוז'ין 
שליט"א פתח באמרי קודש בשגב הזכות בהחזקת 
תורה )תוכן האמ"ק יבוא בעזהשי"ת(, אח"כ שוררו ניגון 
שמחה וכבו"ק מרן שליט"א נעמד לריקוד, בסיום 
באו בקו"פ הנדיבים היקרים עם כתבי התחייבות 

וקיבלו מידי הקודש תשורה נאה כהכרת הטוב.

n

משם הגיע כבו"ק מרן שליט"א לאסיפת מרעים 
עלקא'  'עטרת  באולם  הק'  החבורות  לבחורי 
שבבית מדרשנו שם מסיבים מידי שבוע בשבוע 
יחד בשיעור  בחורי חמד שיחי' בשבת אחים גם 
אור החיים הק' כמנהג חסידים מדור דור ושומעים 
למילי מעלייתא מפי מורינו הר"מ הגר"ח שארר 
שליט"א והחבורה הנוספת מפי ראש החבורה הרב 

 יִקים ָאֳהֵלי ַצִדּ ה ִויׁשּוָעה ְבּ  קֹול ִרָנּ
ברגשי לבבנו בקול רינה וצהלה, מיטב ברכותינו הנלהבות נעלה, קדם ידידנו הנודע לתהלה
הלן באהלה של תורה יומם ולילה, נודע בלבו הזהב מאד נתעלה, מעוטר בכל מידה נכונה

פע"ח הרה"ג ר' דוד מרילוס שליט"א
ראש כולל בבית מדרשנו במודיעין עילית ור"מ בישיבתנו הק'

לרגל השמחה הגדולה במעונו בנישואי בתו הכלה תחי' למזל טוב בשעטו"מ

עם החתן המופלג הרב אלתר יחזקאל טייטלבוים שליט"א

והברכה אחת קדם חותנו הדגול
מורינו הרה"ג רבי פינחס שפירא שליט"א

רב בית מדרשנו בתל אביב וחדב"ן מרן רבינו העקבי אבירים זיע"א

 יהא רעוא קדם אבינו שבשמים, שהזיווג יעלה יפה לתפארת בית אבותיו הקדושים
וממעון הברכות יושפע ברוב טובה ושנות חיים, בשמחות ונחת יתברך משמי מעונים

אושר והרחבת הדעת דשנים ורעננים, עד נזכה בקרוב בימינו לישועת ולגאולת עולמים



 ח

מרן  כבו"ק  הגעת  עם  שליט"א,  שווארץ  ליפא 
נפשי'  לך  'צמאה  הניגון  תחילה  שוררו  שליט"א 
ואח"כ נשא דברים מורינו הגר"ח שארר והרחיב 
בגודל הזכיה לקבל פני הקודש ולשמוע את דבר 
ה' לדעת את המעשה אשר יעשון והדרך ילכו בה, 
אחר בירך כבו"ק מרן שליט"א על לעקיך ולחיים 
ואיחל לבחורי החמד ני"ו, אח"כ פתח באמרי קודש 
בדברי הדרכה ואורחות יושר בשנות הבחרות )תוכן 
ניגון  שוררו  התורה  אחר  בעזהשי"ת(,  יבוא  האמ"ק 

שמחה ]פריילאכ'ס טשארטקוב[ ועברו הבחורים 
בסך לפני הקודש להתברך בפרטות.

n

יום שישי פר' תולדות א' כסלו-ב' דר"ח

להיכל  שליט"א  מרן  כבו"ק  נכנס   9:30 בשעה 
בית מדרשנו לתפילת שחרית, לפני התיבה עבר 
ממודיעין  הי"ו  כהן  יוסף  שלום  מרדכי  הר"ר 
עילית, ב'פסוקי דזמרה' יצא כבו"ק מרן שליט"א 
קודם  המתפללים,  בין  ועבר  שטוב'  מה'דאווין 
קריאת התורה מכרו העליות והכיבודים, פתיחת 
הי"ו  ווירצבערגער  בער  יצחק  ר'  הרה"ח  הארון 
מוויליאמסבורג, לעליית כהן עלה הרה"ח ר' יוסף 
כהן הי"ו מאלעד, לוי הר"ר יעקב יוסף שארר הי"ו, 
שלישי הרה"ח ר' יצחק בער ווירצבערגער הי"ו, 
כבו"ק מרן שליט"א עלה לעליית רביעי, הגבהה 
יוסף בריקמן הי"ו מבני ברק, גלילה  הרב חנניה 
הק',  מוסדותינו  מנכ"ל  הי"ו  טירהויז  אהרן  הרב 
לתפילת מוסף עבר לפני התיבה הרה"ח ר' אברהם 
יצחק היזרעאלי הי"ו מאלעד, אחר התפילה עברו 
להתברך  שליט"א  מרן  כבו"ק  לפני  הקודש  קהל 

בברכת א גוט חודש.

n

וכבו"ק  בקו"פ  לפראווין  הדלת  נפתח  אח"כ 
מרן שליט"א קיבל קהל למשך כשעה, כן נכנסו 
אל הקו"פ חברי הועד דבית מדרשנו, כבו"ק מרן 
התנהלות  אודות  זמן  במשך  התעניין  שליט"א 
ובירכם  ותפילה  לתורה  הפעלים  וריבוי  ביהמ"ד 

מברכות קדשו.

n

שב"ק פר' תולדות בצל הקודש

מֹות...  ָשׁ ת נֹוַעם ַהְנּ ָבּ  " ַהַשּׁ
ַאֲהָבֶתָך ּוְבִיְרָאֶתָך" ן ְבּ ְלִהְתַעֵדּ

 שבתא דריגלא בקרב בני קהילתנו הק' 
בבית מדרשנו בעיה"ת לעיקוואד יצ"ו

מלא  היה  המדרש  בית  המנחה,  זמן  הגיע  עם 
וגדוש מקהלא קדישא דשם ומשאר ערי ארה"ב 
עבר  ערש"ק  מנחה  לתפילת  המקום,  ומתושבי 
שליט"א  שטערנבוך  ישראל  הרב  התיבה  לפני 
מלעיקוואד גיסו של כבו"ק מרן שליט"א, לתפילת 
'קבלת שבת' ומעריב ניגש הרה"ח ר' מרדכי שלמה 
כהן הי"ו מבני ברק, ב'בואי בשלום' הלב גאה עת 
שטוב'  ה'דאווין  מחדר  שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא 
ועודד הניגון לכבוד שבת מלכתא למשך זמן רב 
הקודש  לפני  עברו  התפילה  אחר  בהתלהבות, 
קהל אנ"ש ורבים מתושבי העיר להתברך בברכת 

השבת וליטול שלום מאת הקודש.

n

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הרה"ג ר' יעקב הלל ליכטנשטיין שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בתו שתחי' בשעטו"מ ובמז"ט

יה"ר שיזכה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים וירווה רוב נחת דקדושא מכל 

יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, אכי"ר.



 ט

השבת  הסעודות  ערכו  שלומנו  אנשי 
בהתרוממות הנפש ובדיבוק חברים באולם "עטרת 
עלקא" שבבנין בית מדרשנו מנדבת לבו של הר"ר 
יואב זיסוביץ הי"ו, בסעודות השבת נשאו דברים 
ערבים הרה"ח ר' מרדכי שלמה כהן הי"ו, הרה"ח 
ר' אברהם יעקב כהן הי"ו מלעיקוואד, הרה"ג ר' 
אליהו דינקל שליט"א מנהל רוחני בישיבתנו הק', 

והרה"ח ר' ישעי' הלפרן שליט"א מבארא פארק.

n

בשעה 9:35 הופיע כבו"ק מרן שליט"א בהדרו 
בהיכל בית המדרש לעריכת השולחן הטהור אשר 
לפני ה', בית המדרש היה מלא מפה אל פה וקהל 
הקודש המתינו ברגש רב לראות פני צדיק, כבו"ק 
'שלום  מרן שליט"א פתח בזמירות קודם קידוש 
עליכם' ואמר בלחש 'רבון כל העולמים' עד 'מלך 
תמים דרכו', אח"כ אמר 'אשת חיל' בנעימה ומזג 

הכוס.

על  ובצע  לסעודה  ידיו  נטל  הקידוש  אחר 
לנא',  'וייתי  בשבחין',  'אזמר  וזימרו  חלות  הי"ב 
ושתה  אמצעיים  למים  ידיו  ונטל  הדגים  הגישו 
חלה  חילק  כן  הקהל,  לכל  לחיים  ובירך  יי"ג 
'כל  שוררו  אח"כ  שיחי',  המלוכה  משפחת  לבני 
מקדש' ופריילאכ"ס והגישו המרק, המשיכו בסדר 
הבא'  עולם  ו'מעין  ושמחה'  'מנוחה  הזמירות 
והגישו הבשר, אח"כ זימרו בהתעוררות רבה 'קה 

ריבון עלם ועלמיא'.

 אח"כ שוררו בהתעוררות רבה הניגון המיוחס 
למרן הסב"ק מרוז'ין זיע"א וכבו"ק מרן שליט"א 
זימר ה'דביקות ניגון' ופתח באמרי קודש בפסוק 
דייקא  בירכו  אבינו  שיצחק  האלקים'  לך  'ויתן 
ע"י מידת הדין שיהיו הברכות בלי שיעור וגבול 

התורה  אחר  בעזהשי"ת(,  יבואו  במלואם  האמ"ק  )תוכן 

למשך  טשארטקוב[  ]ניגון  שמחה  ניגון  שוררו 
זמן רב ובעיצומו קם כבו"ק מרן שליט"א לריקוד 
שליט"א  מרן  וכבו"ק  הקוגל  הגישו  אח"כ  נלהב, 
טעם וחילק לבני משפחת המלוכה שיחי' ולרבנים 
'רחם  זימרו  אח"כ  השולחן,  בעריכת  שהשתתפו 
'קה  בזמירות  המשיכו  יין,  והעמידו  בחסדך' 
אכסוף' כשאת הפיסקא 'ויהיו רחמיך מתגוללים' 
מכן  ולאחר  ושוב,  שוב  שישוררו  בקדשו  החווה 
'צמאה  שוררו  ואח"כ  וקאמפא"ט  פירות  הגישו 
המזון  ברכת  קודם  פיטסבורג[,  ]בניגון  נפשי' 
כי  וראו  'טעמו  הניגון  רבה  בהתעוררות  שוררו 
טוב ה" ]סקולען[, בברכת המזון כיבד כבו"ק מרן 
אליעזר שטערנבוך  ר'  הרה"ג  דודו  את  שליט"א 
שליט"א מבארא פארק, אחר ברכת המזון שוררו 
הניגון 'אוי אוי אוי שבת' למשך זמן וכבו"ק מרן 

שליט"א קם לריקוד ונכנס לחדרו.

n

מרן  כבו"ק  נכנס   9:00 בשעה  דשבתא  ביומא 
עבר  דזמרה'  ל'פסוקי  שחרית,  לתפילת  שליט"א 
הי"ו  שפירא  יהודה  יוסף  הר"ר  התיבה  לפני 
התיבה  לפני  עבר  שחרית  לתפילת  מלעיקוואד, 
הר"ר יואל שטרן הי"ו מלעיקוואד, קודם קריאת 
נמכר  'שלישי'  כשעליית  העליות  מכרו  התורה 
ר'  הרה"ח  עלה  כהן  לעליית  מרובים,  בדמים 
הרה"ח  לוי  מלעיקוואד,  הי"ו  כהן  יעקב  אברהם 
מרן  כבו"ק  מויליאמסבורג,  הי"ו  פיש  יצחק  ר' 
שליט"א עלה לתורה לעליית שלישי וציוה לערוך 
בדמים  העלייה  לקנות  שזכו  לאלו  שברך'  'מי 
'מי  מרובים ולכל מתפללי בית המדרש, כן ערך 
שברך' לרפואת א' מאנ"ש, רביעי הרה"ח ר' מרדכי 
שלמה אדלר הי"ו מבארא פארק, חמישי משב"ק 

 מזלא טבא וגדא יאה 
ברכת מזל טוב לבבית נשגר בזאת ברגשי שמחה קדם ידידנו הנעלה יקר שבערכין

העומד ומשמש לפני הקודש במסירות ונאמנות

ה"ה החתן הר"ר אפרים לובין הי"ו 
לרגל שמחת נישואיו למזל טוב בשעטו"מ

יה"ר שיזכה לבנות בית נאמן בישראל על אדני התורה היראה והחסידות ויזכה לדורות ישרים 
ומבורכים לתפארת כרם בית ישראל מתוך שפע ברכה והצלחה וכל טוב וטוב, אכי"ר.

המאחלים בלב ונפש
דוד משה סגל, אברהם חיים ברנדוויין, יוסף חיים צלר, מרדכי יוסף סגל

אהרן טירהויז, מרדכי שלמה כהן, בנימין רוטנברג, משה ברגר. 



 י

הר"ר משה ברגר הי"ו, שישי הר"ר יהודה קאהל 
הי"ו, שביעי הר"ר ליפא שווארץ הי"ו מלעיקוואד, 
הלפרן שליט"א מבארא  ישעי'  ר'  הרה"ח  אחרון 
רבי  הרה"ג  מורינו  עלה  מפטיר  לעליית  פארק, 
חיים שארר שליט"א ר"מ ביהמ"ד, הגבהה הרה"ג 
פארק  מבארא  שליט"א  שטערנבוך  אליעזר  ר' 
הבה"ח  גלילה  שליט"א[,  מרן  כבו"ק  של  ]דודו 
אהרן שארר הי"ו, לתפילת מוסף עבר לפני התיבה 
פתיחה  שליט"א,  שטערנבוך  אליעזר  ר'  הרה"ג 
ל'אנעים זמירות' הרב ברוך הלברשטאם שליט"א 

גיסו של כבו"ק מרן שליט"א.

n

אחר התפילה ערך כבו"ק מרן שליט"א ה'קידושא 
רבה' בהשתתפות בחורי החמד בני החבורות הק' 
בארה"ב, בהגבהת הכוס כיבד כבו"ק מרן שליט"א 
את בן גיסו הבה"ח בן ציון שטערנבוך הי"ו, אח"כ 
בירך על הלעקיך ובחורי החמד שיחי' עברו לפני 
הקודש וכבו"ק מרן שליט"א חילק לעקיך לכאו"א, 
שוררו 'חי ה" ו'מזמור לדוד' וכבו"ק מרן שליט"א 
בעזהשי"ת(,  יבוא  האמ"ק  )תוכן  קודש  באמרי  פתח 
שישו  קודש  השבת  'ביום  הניגון  שוררו  אח"כ 
ושמחו' ]סקולען[, בסיום בירך הרה"ח ר' אברהם 
אשר בריקמן הי"ו 'על המחיה ועל הגפן' וכבו"ק 

מרן שליט"א איחל 'גוט שבת' למשתתפים.

n

ר'  הרה"ח  התיבה  לפני  עבר  מנחה  לתפילת 
שמואל אהרן שווארץ הי"ו מפאראקוועי, פתיחת 
מבארא  הי"ו  גרינבוים  שרגא  ר'  הרה"ח  הארון 
פארק, לעליית כהן עלה הרה"ח ר' אברהם יעקב 
שארר  שמחה  ישראל  ר'  הרה"ח  לוי  הי"ו,   כהן 
דוד  משה  יואל  הרב  שלישי  מפלעטבוש,  הי"ו 

האזענפעלד שליט"א מלעיקוואד, הגבהה הרה"ח 
ר' יצחק בער ווירצבערגער הי"ו מוויליאמסבורג, 

גלילה הר"ר נחום מרדכי פיש הי"ו ממאנסי. 

n

מנחה  תפילת  אחר  שעתא,  בהאי  השתא  חדו 
המדרש  בית  להיכל  שליט"א  מרן  כבו"ק  נכנס 
תחילה  דרעוין,  דרעוא  הטהור  השולחן  לעריכת 
נטל ידיו ובצע על הי"ב חלות וזימרו 'בני היכלא' 
וכבו"ק  הדגים  הגישו  אח"כ  ג"פ,  לדוד'  ו'מזמור 
לכל  'לחיים'  ואיחל  היין  על  בירך  שליט"א  מרן 
הקהל, המשיכו בסדר הזמירות 'יצוה צור חסדו', 
ו'דרור  ברוב התעוררות,  נא'  'הגלה  נפש',  'ידיד 

יקרא'.

כבו"ק מרן שליט"א זימר ה'דביקות ניגון' ופתח 
את  ה'  בעבודת  שצריכים  בענין  קודש  באמרי 
להיות  אברהם"  בן  "יצחק  בחי'  גם  הבחינות  ב' 
צריכים  ובנוסף  ולדרכיהם,  לאבותינו  מקושרים 
שזהו  יצחק"  את  הוליד  "אברהם  בחי'  את  גם 
קדשו.  מברכות  ובירך  עצמם,  שלנו  המעשים 
התורה  אחר  בעזהשי"ת(,  יבואו  במלואם  האמ"ק  )תוכן 

אחר  זמן,  למשך  ]קארלין[  שמחה  ניגון  שוררו 
ציוה כבו"ק מרן שליט"א שיזמרו ניגון התעוררות 
לבית סקולען ואח"כ המשיכו בסדר הזמירות 'קל 
רב  ברגש  שוררו  המזון  ברכת  קודם  מסתתר', 
לברכת  הכוס  בהגבהת  'באלקים בטחתי',  בניגון 
המזון כיבד כבו"ק מרן שליט"א את מורינו הרה"ג 

ר' חיים שארר שליט"א ר"מ דבית מדרשנו.

n

התיבה  לפני  עבר  מוצש"ק  מעריב  לתפילת 
הרה"ח ר' אברהם אשר בריקמן הי"ו, אחר תפילת 

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב

ע"י הר"ר נתן עציוני הי"ו

לרגל השמחה במעונו בהולדת בתו תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

והברכה אחת לאביו הנה"ח ר' אליעזר עציוני הי"ו - בני ברק

ולחותנו הר"ר חיים שמחה דאוידויצי הי"ו - אנטווערפן

יה"ר שיזכה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים וירוו רוב נחת דקדושא מכל 
יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, אכי"ר.



 יא

מעריב ניגש כבו"ק מרן שליט"א לעריכת ההבדלה, 
בהגבהת הכוס כיבד כבו"ק מרן שליט"א את גיסו 
הרה"ג ר' יעקב יצחק שטערנבוך שליט"א מבארא 
פארק ובהחזקת הנר את הרה"ח ר' ישראל שמחה 
שוררו  הבדלה  אחר  מפעלטבוש,  הי"ו  שארר 
ליעקב'[  ה'  ו'אמר  ]'המבדיל',  כנהוג  הזמירות 
ואח"כ שוררו הניגון 'צוה' כשכבו"ק מרן שליט"א 
מעודד הניגון במחיאת כף, כן זימרו א גוטע וואך 
הקודש  לפני  בסך  הקהל  כל  עברו  אח"כ  בלהב, 
מאת  ול'געזעגענען'  וואך'  גוט  ב'א  להתברך 

הקודש.

וכבו"ק  בקו"פ  לפראווין  הדלת  נפתח  בהמשך 
ארוכה  כשעה  למשך  קהל  קיבל  שליט"א  מרן 
ובסיום יצא כבו"ק מרן שליט"א את בית מדרשנו 
כאנ"ש מלווים בשירת 'כי מלאכיו יצוה לך' קודם 
שובו של כבו"ק מרן שליט"א לביתו נאוה קודש 

בארה"ק.

n

אל  מרן שליט"א  כבו"ק  יצא  מוצש"ק  בשעות 
בדרכו  דזערסי  שבניו  נוארק  התעופה  שדה  עבר 

אל עבר ארצנו הקדושה.

n

יום ראשון פר' ויצא ג' כסלו

על  שליט"א  מרן  כבו"ק  נחת  אחה"צ  בשעות 
בביקור  שהותו  אחר  הקדושה  ארצנו  אדמת 
המרומם בקרב בני קהילתינו הק' בעיר לעיקוואד. 
קדוש  בקרבך  גדול  כי  ציון  יושבת  ורני  צהלי 

ישראל.

n

שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  מעריב  תפילת  אחר 
לפתח ה'דאווין שטוב' וקהל אנשי שלומנו עברו 

ליטול את ברכת השלום.

n

יום שני פר' ויצא ד' כסלו

שליט"א  מרן  כבו"ק  עלה  שחרית  בתפילת 
עם  ומלכות  בשם  הגומל  ובירך  שלישי  לעליית 

שובו לארה"ק לחיים ולשלום. 

n

בשעות הצהרים הגיע כבו"ק מרן שליט"א לעיר 
בית שמש לניחום אבלים בבית משב"ק הרה"ג רבי 
אברהם חיים ברנדוויין שליט"א שישב שבעה ל"ע 
הגדול  השבר  אחר  שיחי'  משפחתו  בני  עם  יחד 
עד דכדוכה של נפש שפקד בפטירתה בטרם עת 
מרת  החשובה  האשה  זוגתו-אמם-אחותם  של 
ר'  הרה"ג  משב"ק  ע"ה,  ברנדוויין  מרים  גיטל 
אברהם חיים שליט"א סיפר ממעלותיה של זוגתו 
ומסירותה  צדקתה  אמונתה,  וגודל  ע"ה  המנוחה 
ולתורתו  לה'  צאצאיה  ולגדל  אבות  בדרכי  לילך 
שוחח  כן  שיור,  ללא  בצדיקים  אמונתה  וגודל 
עמם כבו"ק מרן שליט"א למשך זמן וביקש מבניה 
)תוכן השיחה  שיספרו עובדות מאמם המנוחה ע"ה 

במלואו יבוא בעזהשי"ת(.

בבית  לנחם  שליט"א  מרן  כבו"ק  ניגש  אחר 
שילכו  בנותיה  את  ניחום  בדברי  ופתח  הנשים 
בדרכיה הנשגבות, אח"כ התפלל שם כבו"ק מרן 
שליט"א תפילת מנחה כשלפני התיבה עבר בנה 
מבית שמש,  הי"ו  ברנדוויין  יהודה  יהושע  הר"ר 
כנהוג בבית האבלים אמרו קאפיטל 'למנצח לבני 

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הר"ר שלום כהן הי"ו - מאנסי
לרגל שמחת נישואי אחיו החתן למזל"ט בשטומ"צ

ולרפואת הילד יוסף שמואל חיים בן מרים לרפו"ש במהרה בתושח"י

יהי רצון שיזכה לשפע ברכה והצלחה געזונט פרנסה ונחת
 שלוות הנפש והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, אכי"ר.



 יב

קרח', אח"כ ישב שם כבו"ק מרן שליט"א בפרטות 
למעון  ושב  התנחומין  בברכת  ניחמם  ובסיום 

הקודש בב"ב.

n

שמחת  בקו"פ  נערך  קהל  קבלת  בשעות 
מחיפה,  הי"ו  שפונד  דוד  הר"ר  לבן  החאלאק"ע 
חתן  ראש  מחלפות  גזז  שליט"א  מרן  כבו"ק 
החאלאק"ע ואיחל לבעלי השמחה מברכות קדשו.

n

סגל  מרדכי  שלום  רבי  הגאון  בקו"פ  בא  כן 
כקש"ת  בשליחות  ירושלים  מעיה"ק  שליט"א 
את  להזמין  שליט"א  סטולין  מקרלין  אדמו"ר 
זקוניו  בן  נישואי  לשמחת  שליט"א  מרן  כבו"ק 

שיערך בשבוע הבעל"ט למזל"ט ובשעטו"מ.

n

יום שלישי פר' ויצא ה' כסלו

בשעות הערב הגיע כבו"ק מרן שליט"א למרכז 
בית  בשמחת  לפאר  אדומים  במעלה  האירועים 
כקש"ת  של  זקוניו  בן  נישואי  שמחת   – באיאן 
שליט"א  מרן  כבו"ק  שליט"א,  מבאיאן  אדמו"ר 
איחל  שבירך  ואחר  ויי"ג  מזונות  במיני  נתכבד 
שליט"א,  מבאיאן  האדמו"ר  לכקש"ת  לחיים 
ולשאר  שליט"א  מוואסלוי  האדמו"ר  לכקש"ת 
במחול  לריקוד  קמו  בהמשך  שיחי',  המחותנים 
לצדיקים וכבו"ק מרן שליט"א נפרד ברוב ברכות, 
הגאון  את  שליט"א  מרן  כבו"ק  פגש  ביציאתו 
הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון 
אדמו"ר  מרן  עם  לו  שהיה  השייכות  על  שסיפר 
זיע"א ועם מרן העקבי אבירים זיע"א ובסיום שב 

למעון הקודש בב"ב.

n

[



 יג

שהשמחה במעונם

מזלא טבא וגדיא יאה נשגר קדם ידידנו היקרים מאנ''ש לרגל השמחה השרויה במעונם

הר"ר גבריאל ורנר הי"ו –  אנטווערפן
לרגל שמחת הולדת הבת תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ג ר' יעקב הלל ליכטנשטיין הי"ו –  בארא פארק

לרגל שמחת הולדת הבת תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר שלמה פפנהיים הי"ו– ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבת תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
גב' קנול תחי' – תל אביב

הנה"ח ר' יששכר קנול הי"ו – בני ברק
ולחתנו הר"ר ישראל פרידמן הי"ו –  בני ברק

לרגל שמחת הולדת הנינה - הנכדה – הבת תחי' 
בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר מרדכי שאנפעלד הי"ו –  מאנסי

לרגל שמחת הולדת הבן שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
מחודב"נ מוה"ר רבי יצחק יהודה שפירא שליט"א

ולבנו הר"ר יחיאל הי"ו –  ירושלים
 לרגל שמחת הולדת הנכד – הבן שיחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' אליהו נחום אדלר הי"ו – בית שמש

לרגל שמחת הולדת הנכד שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
פע"ח הר"ר שלום אנגלשטיין שליט"א – אנטווערפן

הר"ר מרדכי איסר אקרמן הי"ו– ירושלים
ולבנו הר"ר אלכסנדר הי"ו – אנטווערפן

לרגל שמחת היכנס הנכד – הבן הבה"ח יהודה ני"ו
לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 

הרה"ח ר' שמואל אייזנבאך הי"ו – ביתר עילית
לרגל שמחת נישואי הבן הבה"ח יעקב גדליה ני"ו

בשעטו"מ ובמז"ט

 
משפ' לוין הי"ו – תל אביב

הר"ר משה לוין הי"ו – פתח תקוה
לרגל שמחת אירוסי הנכד - הבן הבה"ח שיחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר משה פולק הי"ו –  אלעד

לרגל שמחת נישואי הבת תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר ישראל סמוטני הי"ו–  פתח תקוה

ולבנו הר"ר אסף יוסף הי"ו –  אנטווערפען
לרגל שמחת נישואי הנכד – הבן הבה"ח אליעזר ני"ו 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' מאיר פרוש הי"ו – ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הנכד הבה"ח ני"ו

בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר צוריאל קטבי הי"ו – אלעד

לרגל שמחת נישואי הבת תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
משפ' שצ'דרוביצקי תחי'– בני ברק

הגה"ח רבי מיכל שצ'דרוביצקי שליט"א – בני ברק
ולבנו הרה"ג ר' צבי שליט"א – בני ברק

ר"מ בישיבתנו הק'
 לרגל שמחת נישואי הנין – הנכד - הבן 
הבה"ח נחום משה ני"ו בשעטו"מ ובמז"ט

 החתונה תתקיים אי"ה ביום רביעי י"ג כסלו 
באולמי 'מונדיאל' ירושלים

 

 יה"ר שיזכו לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ"ח לתפארת כרם בית ישראל 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא וכל מילי דמיטב.



  

 
 
 
 

 עמ"י עש"ו, כסלו ה'תשפ"ג

 נטפי טללי נוחם
נשבר ונדכא עד דכדוכה של נפש משתתפים אנו בצערו  בלב 

הכבד של כבוד רום מעלת הרב הגאון ותיק וחסיד מרביץ תורה 
לעדרים, דולה ומשקה מתורת רבותינו הקדושים, מאיר ומסביר 

 פנים לכל באי היכלא דמלכא, לאות ולמופת בהליכותיו 
   ובטהרת המדות, שומר משמרת הקודש רבות בשנים

 ונפש לחצר הקודש, גומל חסדים טובים בהצנע לכת מסור בכל לב
 

 שליט"אאברהם חיים ברנדוויין ה"ה הרה"ג מוה"ר רבי 
 משמש בקודש אצל כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 

 ולבניו החשובים והיקרים 
 הי"ו יהושע יהודההר"ר 
 ני"ו  יעקב מרדכי הבה"ח

 ני"ו  אליהו נחום הבה"ח
 ני"ו יוסף צבי הילד

 לאוי"ט החשובה שיחי'  בני המשפ' וכל
 
 

אמם  -זוג'  המתאבלים מרה בצער רב על הילקח מהם בטרם עת 
 האשה הצוה"ח החשובה והיקרה אשה יראת ה' היא תתהלל 

 אשר בכל שנותיה עמדה לימין בעלה הגדול שליט"א 
 ע"ה גיטל מרים מרת 

 ששחל"ח ונתבקשה לב"ע אחר יסורים קשים רח"ל 
 

 
מקרב לב נביע ברכת תנחומין "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים,  

ולא תוסיפו לדאבה עוד", ובהמשך דרכיה הנעימות תמצאו  בנחמת ירושלים תנוחמו 
גופא ונהורא   נוחם, וכן יעזור השי"ת שימשיך לעמוד על משמרת הקודש בבריות 

מעליא, לאורך ימים ושנות חיים טובים, ומעתה יראו שובע שמחות, ובמהרה נראה  
 . אמן  בשוב ה' ציון ויקיצו וירננו ישיני עפר, ומחה ה' א' דמעה מעל כל פנים,

 






